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A Paprikafeldolgozó Vállalat íiaialiai 
becsülettel teljesítették november 7-i vállalásaikai 

MEGRONGÁLT BETONCSÖVEK 

AB Októberi Szocialista Forrada-
lom 85. évfordulójára teli vállalások 
teljesítésében kiemelkedő eredmé-
nyek születtek a Szegedi Paprika-
feldolgozó Vállalatnál is, A dolgo-
zók közül 647-en tettek felajánlást 
lervük túlteljesítéséire. Fogadatom, 
táa-t valóraváltották. A vállalat glo-
bálisan 103 százalékra teljesítette 
tervét. 

A kimagasló Teljesítményt elérők 
között mindenütt ott találjuk a f i a -
talokat. A vállalások teljesítéséért 
lelkesen dolgoztak, s napról-napra 
magasabb százalékot ér tek el. Meg-
fogadták Farkas Mihály elvtárs sza. 
vait, amelyet pártunk Központi Ve-
zetőségének június 27-i ülésén mon-
dott. s valóban a termelés rohamcsa-
patává váltak. Példát mutat tak a 
többi üzemek f ia ta l ja inak: igére-
lüknek 100 százalékig 

eleget tettek. 

Minden fiatal teljesített© november 
7- re tet t fogadalmát . Különösen ki-
tűnt a hasít óban Kovács Erzsébet 
19!) százalékos. Csóré Erzsébet 150 
százalékos, a csomagolóban Sümegi 
Jú l ia sztahánovista 125, Csányi 
Ilona 108, Szilágyi Erzsébet 104 
százalékos, Miklós Ilona sztahano-
vista 157 százalékos. Klubica Erzsé-
bet sztahánovista 105 és Szabó Ka-
talin 114 százalékos teljesítményé-
vel. A fiatalok nemcsak a terme-
lésben, de a munkaf egyel műben is 
jó példát mutatnak. Közülük egyet-
len elkéső sem volt. de igazolatla-
nul sem maradt távol egyikük sem. 
Valamennyien résztvesznek a tízper-
ces mozgalomban. A Röder mozga-
lomból is kiveszik a részüket. Szak-

mai segítséget nyúj tanak a gyen . , dinétlak a munkájában is. hogy mi-
gébbeknek. Kölcsönös segítségnyuj. I nél kiemelkedőbb eredményt érje-
tással járulnak hozzá tervük túltel. ' nek el. 
jesítéséhez. 

A csomagolóban a dolgozók nagy-
része fiatal. Gépenként brigádokat 
alakítottak. Süli Júlia az egyik 
gépnél a vezető. Brigádja november 
7-re tett vállalását 108 százatokra 
teljesítette. 

Egyenletesen emelkedett 
a termelésük 

október hónapban. Az első 10 nap 
átlagos eredménye 100 százalék 
volt, ez a második tíz napon már 
103-ra emelkedett. Október utolsó 
dekádjában pedig 108 százalékra nö-
velték termelési eredményüket. Ma-
gyar Mihályné, Börcsök Piroska és 
Papdi Ferencné Süli Júlia brigád-
jának tagjai. Felajánlásuk megtéte-
lekor elhatározták, hogy szeretetü-
ket és hálájukat a Szovjetunió 
iránt november 7-re tett fogadalmuk 
valóraváltásával ju t ta t j ák kifeje-
zésre. A 108 százalékos eredményt 
úgy érték el, hogy a tíz percet — 
amennyivel hamarabb bejöttek — 
napi munkájuk előkészítésére hasz-
nálták fel. 

Süli elvtársnő elmondja, hogy 
igyekeztek minden percet kihasz-
nálni. A brigád tagjai köziül 

senki sem sérti 

meg a munkafegyelmet. Mindary-
nyian igyekeznek, hogy minél töb-
bet termeljenek. Süli Júlia a leg-
utóbbi alkalommal 5 dekás csoma-
gokból 602 kg paprikát csomagolt 
be. Ezen kívül segítségére volt PaP-

Papdi Ferencné ügyesen és gyor-
san csomagol. Nincs fennakadás 
munkájában. Mindent., ami a napi 
munkájához szükséges, még a 
munka megkezdése előtt előkéseit. 
Elmondja, azért tudnak minden nap, 
többet termelni, mer t jól megszerve-
zik a munkájukat . Reggel előkészí-
tik a csomagolópapírt, a címkéi, a 
ragasztószalagot is. Ezek egés j 
napra szükségesek. A negyedik ne-
gyedévi terv határidő előtti befeje-
zését. amelyet december 25-re vál-
laltak. azzal akar ják elősegíteni, 
hogy még jobban megszervezik 
munkájukat, több segítséget nyújta-
nak egymásnak és a nyolcórai mun-
kaidő minden percét jól kihasznál-
ják. 

A brigád másik két t ag ja Börcsök 
Piroska 'és Magyar Mihályné, ö k tó 
kollektív munkával segítik a negye-
dik negyedévi terv határidő előtti 
befejezését. 

A Szegedi Paprikafeldolgozó Vál-
lalat f ia ta l ja i valóra vál t ják ígére-
tüket. Továbbra is a Termelés ro-
hamcsapata lesznek- A munkalendü-
let megvan a fiatalokban, de támo-
gatás ra van szükségük. Mégpedig 
arra, hogy a vállalat vezetősége 
rendszeresen értékelje a termelési 
eredményeket és naponta Ismertesse 
is őket. E z még jobb munkára, na-
gyobb eredmények elérésére ser-
kenti a fiatalokat. Még lelkesebben 
járulnak hozzá az ötéves terv ha-
táridő előtti befejezéséhez, amely 
előbbre viszi dolgozó népünket a 
szocializmus megvalósításához. 

A szegedi fiatalok nagygyűlésén Róbert Gulbert emlékezett meg 
a D Í V S Z megalakulásának 7. évfordulójáról 

Szegeden hétfőn este az Uttöröház feldíszített nagytermében 
Szeged fiataljai nagygyűlésre jöttek össze, hogy megünnepeljék a 
Demokratikus Ifjúsági Világszövetség megalakulásának 7. évfor-
dulóját 

A városi DISZebizottság nevében Scheibel Lajos üdvözölte a 
megjelenteket, majd dobpergés közben vörösnyakkendős úttörő-
pajtások vonultak az emelvényre, hogy köszöntsék a nagygyűlés 
siónokát. Roger GuiberU, a francia ifjúság képviselőjét a DIVSZ-
ben. Zsulán Júlia, a küldöttség vezetője a szegedi fiatalok szere-
tete jeléül égőpiros rózsacsokrot nyújtott át Roger Gu'bertnek, majd 
ezeket mondotta: „A ml ifjúságunk a népi demokratikus Magyar-
országon szabadon és boldogan él. Szép tágas iskolákban tanulunk, 
gazdag szertárakban gyarapítjuk tudásunkai. Az üzemekben, gyá-
rukban, a termelőszövetkezetek töldjein lelkesen dolgozva építi 
ifjúságunk a szocializmust. Jtl, az UHörőházban ls a fiatalok sza-
zai tanulnak és dolgoznak, hogy az iskola padjaiból kikerülve, az 
életben minél jobb munkát végezhessünk." 

Több mint 75 millió fiatal a D Í V S Z zászlaja alatt 

Ezután szűnni nem akaró taps . 
vihar közben emelkedett 67. óláéra 
Roger Guibert. 

— Ma hét éve Született meg a 
DÍVSZ, az egész világ f ia tal ja i . 
nak 6zervezete — mondotté. Ez 
idő a la t t 84 ország, több. mint 75 
millió fiatalját tömörítette zász. 
la ja alá. A DÍVSZ kezdeménye-
zéseinek eredményeképpen nagy-
arányú kulturális cseremozgalom 
jöhetett létre nemzetköizi mére-
tekben a fiatalok tízmilliót között, 
akik mindnyájan a békére töreked-
nek. «• 

Tízmilliókra megy azoknak a fia-
taloknak a száma, akik aláírták a 
Békevilágfanács felhívását az öt 
nagyhatalom közötti békeegytz-

és a nemzeti függetlenségért 
harcol, legdrágább jogát, az élet . 
hez való jogát védi. A háborús 
előkészületeket mindig az i f j a . j * 
ság gazdasági, politikai és kul tu. 
rális jogainak magisértése kíséri. 
Ebből a szempontból a nemzetközi 
konferencia az ifjúság jogainak 
védelméért, a fiatalok egyik' leg-
fontosabb hozzájárulását jelenti a 
béke ügyéhez. Az egész világ fin. 
táljai egységesen készülnek erre a 
konferenciára, amelyre 1953. feb-
ruár 15-én kerül sor. Azokban az 
országokban, ahoil a fiatalok-
nak megvannak a gazdasági, 
politikai és kulturális jogaik, 
a konferenciára való készülő-
dés mindenekelőtt ezeknek n 

ménvért. Ugyanez a szenvedélyes , jogoknak a megőrzését jelenti, aiz 

munkás érdemelte ki a sztaháno-
vista címet. Ezek a példák azt 
bizonyítják, hogy a magyar f i a . 
tatok jó munkával védik boldog 
életüket, harcolnak a békéért, tud-
ják, hogy a konferencia előkészí-
tése és a békéért folyó munka 
„gyet jelent. 

Az ifjúság is harcol 
a békekongresszus sikeréért 
— A feszült nemzetközi hely-

zetben az ifjúság aggodalommal 
látjH, hogy jövője veszélyben 
forog. A háborús uszítók azt h i r . 
detik, hogy a háború elkerülhe-
tetlen. Ezzel az állásponttal, a 
népek élete és boldogsága elleni 
merénylet álláspontjával száll 
szemben az a hatalmas békemoz-
galom, amelynek soraiban a v i . 
lág becsületes embereinek száz-
milliói küzdenek. Az ifjúság — 
szerte a világon — lá t ja az ú j 

A Tisza par t ján a klinikák előtt 
több száz betoncső áll. Az a r ra já ró 
dolgozók — jogosan fe.háborodva — 
látják, hogy a lerakott betoncsövek, 
ne* mintegy 60 százaléka rossz, 
10—15 százaléka pedig teljesen 
hasznavehetetlen. Egyiknek a pe-
reme töredezett le, a másik kettő-
betörve hever az úttesten, soknak 
az oldalából tört ki egy-egy darab-

A csongrádi, a szegedi cement-
gyári dolgozók sok fáradtságos 
munkával készítették el a betoncső, 
veket. Felvetődik a kérdés, ki a fe-
lelős azért, hogy népgazdaságunk 
vagyonával ilyen gondatlanul bán-
tak és többezer forint kárt okoztak. 

A klinikák kertjében és a közeli 
utcákban most fektetik le a beton-
csöveket, ú j csatornahálózatot épí-
tenek. Az építkezést az 5. Mélyépítő 
Vállalat végzi. A vállalat szegedi 
építésvezetőségénél megkérdeztük, 
mi az oka annak, hogy oiyan meg. 
rongált állapotban hevernek a be- : 
toncsövek a Tisza part ján, k! a le-
lekls a kárért . Ott azonban a fele-
lősséget magukról elhárítani Igye-
keztek. A főépítésvezető Ács Ttbnr 
elmondta, hogy ő amikor Szegedre 
került, a betoncsövek már ott vo'-
tak. ördögh Imre. a száRításfeielös 
jelen volt a betoncsövek kirakásá-
nál és elszállításánál. Azt mondja, 
hogy nagyon vigyázót4 a cement-
árura, de a betoncsöveket rossz 
anyagból készítették. Amikor földre 
teszik őket, rögtön, a „saját súlyuk, 
nál fogva" összetörnek. Igyekezett 
azt bizonyítgatni, hogy a gyerekek 

is összetörhetik a súlyos betoncső, 
veket. Hogy aztán a tízes sorok kö-
zött lévő csövek hogyan törtek kel-
tőbe, vagy hogyan tört te .'z o da 
luk, erre nem válaszolt. 

A vállalatnak egy központi rak-
tá ra és az egyes munkahelyeken 
kisebb raktárai vannak. A csatorna-
építkezésnél lévő helyi raktárból a 
régi raktárost elhelyezték, az ül 
raktáros még nem vette át az anya-
got. Ezért napokig felelős nélkül át-
lőtt a raktár . Ehhez a raktárhoz 
tartoznak a Tisza par t ján tévő be. 
toncsövek is. Ahogyan kezelik a 
raktárakat, úgy gondozzák a meg. 
lévő raktári készteteket is. A meg. 
rongált és a teljesen használhatni , 
tan betoncsövekért a bűnösöket fe 
lelősségre keh vonni. A felelősséget 
nem lehet elhárítani azzal a hivat-
kozással. hogy „vigyáztunk reá" , 
meg „rossz az anyag" és hogy .,a 
gyerekek törik össze". 

Az 5-ös számú Mélyépítő Válla-
lat szegcdi központja nem törődik 
a dolgozó nép vagyonával. A válla-
lat kiskunfélegyházi központja — 
Ács Tibor szegedi főépítésvezeto 
szerint — feleslegesen rendeli© meg 
azt a sok betoncsövet Lehet, hogy 
a vállalat részére, vagy legalábbis 
az ottani csatornaépítkezésekhez 
valóban felesleges, de szükség ro n 
reá máshol. Éppen ezért vizsgálják 
meg, kl a felelős népgazdaságunk 
vagyonának megrongálásáért és m 
mulasztókat haladéktalanul vonják 
felelősségre. 

November 30-án adják át a begyűjtésben legjobb megyének 
a minisztertanács vándorzászlaját 

Nagy ünnepünkre november 7-re | hogy őszi kapásaikat időben betak'J-
országkzertfó beadási kötelezettségé. I rítoák és beadási kötelezettségüket 
nek teljesítésével és túlteljesítésével UAvemW 7 „tőit leliesitsé* és túl-
készült hazánk parasztsága. A me-
gyék között lelke? verseny alakul-

tevékenység jellemezte a fiatalo-
kat a koreai háború azonnali meg-
szüntetéséért indított akcióban. Az 
amerikai fiatalok egyre nagyobb 
mértékben tagadják meg a rész-
vételt a koreai nép elnyomásáért 
folytatott háborúban. 60.000 fiatal 
közül, akik 6 hónapja vannak a 
hadseregben, 90 százaléka a leg-
határozottabb elutasító választ 
adta arra 
landő-e Koreába vagy valamely 
más tongeren-túli országba ímenni?" 

ú j háború gyújtog&tóival szem-
ben, akik meg akar ják őket fosz-
tani ezektől. Ezeknek az orszá-
goknak a fiataljai előtt az a fe". 
adat áll, hogy békés munkával, 
még kedvezőbb élet- és munkakö-
rülményeket teremtsenek maguk-
nak. A magyar if júság is készül 
erre a konferenciára. Amint érte-

a kérdesre, hogy , * a j - ] itt Szegeden a Jugo-
- 1 • av határtól nehany kilométerre 

Szegedi Kenderfonógyárban 396 
Ugyancsak egységesen emelte | W ™ ™ " 9 tofcttánlást a Nagy 
fel tiltakozó szavát az amerikai i Októberi Szodalrsta Forradalom 

. j . ' ) 5 . évfordulójának tiszteletére. A 
j Szegedi Textiiművekben a harmfl-
| lük negyedévi terv teljesítése so . 
jran elért jó eredményért 4 ifjú-

háború fenyegetését, de bizto*. 
abban, hogy a háborús gyujteigia. 
tókat meg lehet fékezni, s ezert 
fogadta lelkesen a népek béke-
kongredszusának összehívását. Az 
amerikai fiatalok — feketék és fe. 
bére* — aláírásoka4 gyűjtenek 
a koreai háború befejezéséért in-
dított népszavazásban. 

A Francia Köztársasági Ifjúsági 
Szövetség Országos Bizottsága 
nyilatkozatban üdvözli a béke. 
kongresszus összehívását, s egy. 

j ségre hívja fel Franciaország 
j fiataljalt. Olaszországban a népi 
I gyűlések egész sorá4 tartották az 

üzemekben, falvakban és városok-
ban. A Szabad Német Ifjúság 
nagyszabású béketüntetéseket ren-
dez. A magyar i f júság munkáját 
a népek békekongresszusáért 
nagyszerű kezdeményezések jel-
lemzik. Egyedül Hajdú megyé-
ben a DISZ 100 ú j békebizottsag 
alakítását és 500 gyűlés rendezésé' 
vállalta a kongresszusig. 

Ezeknek a gyűléseknek az a 
feladatuk, hogy megmutassák az 
összefüggést a termelés növelése 
és a békelábor erősödése között. 

Roger Guibert, a Demokratikus 
Iíjúsági Világszövetség és a Né-
pe* Békekongresszusának élte-
tésével fejezte be beszédét. 

ki a mmisztett'Snáca vándorzászlajá. 
r.ak elnyerésééirt. A dolgozó parasz-
tok, termelőszövetkezetek, községek, 
járások és megyék párosveTsenyó-
ben szép eredmények születtek. Ed-
dig közel ezer község, húsz járás, 
négy megye és csaknem négyszáz 
termelőszövetkezet nyerte el be-
gyűjtési tervének teljesítése u4án 
egyes őszi terményfékségikbót a 
szabadpiaci értékesítés jogát . Orszá-
gosan csaknem kétszázezerre emel-
kedett azoknak a dolgozó parasztok, 
nak a száma, nkrk egyes őszi ter-
ményféles'égekből beadási kötele-
zettségüket Túlteljesítették. 

Számos dolgozó paraszt és sok 
község azonban azzal a kéréssel f o r . 
dult a begyűjtési miniszterhez, hogv 
— miután az őszi rendkívül esős 
időjárás községükben hetekkel hát-
ravetette az őszi kapások beérését é s 
betakarítását — 

a begyűjtési verseny végső ér-
tékelését, a minisztertanács 
zászlajának, a jutalmaknak oda-
ítélését és átadását későbbi idő-
pontra halassza a miniszterta-

nács. 
A begyűjtési miniszter helyt adott 

a kérelemnek, mert a legtöbb me-
gyében a rendkívüli esős időjárás 
valóban akadályozJa az egyéni és 
szövetkezeti parasztokat abban. 

november 7 elöTt teljesítsék éa túl-
teljesítsék. így tehát a verseny no-
vember 7-i értékelése ezeket » 
községeket, járásokat és megyéket 
hátrányos helyzetbe jut ta tná. 

A begyűjtési miniszter javalla-
tára a minisztertanács a következő 
határozatot hor ia : 

A Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa »z 1.017/1952. VT, 
15/M. T. számú határozatának azon 
részét, mely az egyes versenyszaka" 
szolc befejezésének időpontjára vo-
natkozik, úgy módosítja, hogy a* 
1952. évi 

fcrnicnyhcgyfijlésl verseny mi-
sortik szakasza 1952 november 
hó 311. napján zárni. Elln»k 
megfelelően a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának 
vámlorzászlaját és a pénzjutal-
makat november lió 30. napján 

kell átadni. 
A határozat alapján tehát novem' 

ber 30-án dől el. melyik rocgvs 
nyeri el a dicsőséget jelentő etsŐ 
helyet s ezzel egviitt a miniszterta-
nács vándorzászlaját. Számos ter-
melőszövetkezet és dolgozó paraszt 
váHnRn. hogy erre a napra minden 
termény féleségből, élőállat, tojós-
és baromfrbeadáshól is túlteljesíti 
kötelezettségét. Kövessük az élen" 
járó dolgozó parasztok és termelő-
szövetkezetek példáját! Előre a be-
gyűjtési terv tú'Tel iesltéséért! Előre 
a minisztertanács begyűjtési vftn-
dorzászlajáért! 

Felavatták az űjszegedi kultúrotthonT 
Űj.szeged fiatal jai és öregjei ősz-1 volt — mondotta — De most már 
„1 1 . . - . . . . , . . 

agresszorok baktáriumháborúja el-
lem az egész világ tóékesmerető if-
júsága. 

— Nyugat-Németország újrafel-
fegyverzése. az úgynevezett euró- 1 

liái hadsereg létesítése elten indi-1 
tett harcban a fiatal német haza- , 
fiakat hatalmas erővel támogatja 
az egész világ ifjúsága. A hábo- 1 

rús gyújtogatok ugyanolyan he- i címmel november 14-én, pénteken | adat áll, hogy alaposan elsajátítsa 
ves ellenállással találkoznak Ázsia.1 este 6 órai kezdeltel a Központi 
var„ mint Európában. Japán ú j ra- Előadói Iroda tagja előadást tart 
felfegyverzését célzó kísérleteiket ' Hódmezővásárhelyen a Párioktatás 

A Szovjetunió Kommunista Pártja 
XIX. kongresszusának jelentősége 

mlodVnütt elitélik a békeszerel 6 
smberek. Az a mozgalom, amely 
Japán újratelfegyverzése és if jú-
ságának egy új háború roham-

Házában. 
Az SZKP XIX. kongresszusa 

történelmi jelentőségű munkái 
végzett és a beszámolók, haJaru-

csapatává való átalakítása elten zatok utat. irányt mutatnak nem-
folyik., új lendületet kapott az ' csak a Szovjetunió kommunistái 
utolsó időkben. 

Az ifiúsóq 
a háború elíen harcolva 

az éleihez való jogát védi 
, -—-Az .ifjúság, amikor a békéért ! előtt most az c megtisztelő 

és egész tevékenységének alap-
jává tegye a marxizmus-leninizmus 
e korszakalkotó eredményeit... 
,.Ennek a határozatnak szel-
lemében tartják meg az első 
előadást pénteken este 6 órakor 
u Párioktatás Házában. 

Az előadáson vegyenek részt a 
káderképző tanfolyamok propa-
gandistái és hallgatói, a tómegszer-

A j vezeti lunkcionáriusok és a: alsc-
Központj Vezetőség október 23-t fokú okfalás propagandistái. bri-
iilésének határozata éppen cz<"f nek az előadásnak meghallgatása 
rámutat arra, hogy: ,,pártunk 

' nak hanem pártunknak és 
tnnk mindenegyes tagjának 

por-

íeU 

szel és télen nem nagyon jár tok el 
eddig a Temesvári-kőrúton tévő 
kullúrházba. Az ablakok lyukasak 
;oltak szabadott fújhatot t be a szél. 
Barátságtalan volt az épület. 

Most kijavították a kultúrház ab-
lakait. A falakai és az ajtókat .szé-
pen kifestették. Valódi otthonává 
lehet most már a kultúrház Üjsze-
ged dolgozóinak. 

P á r nappal ezelőtt gyűltek Össze 
az űjszegedi dolgozók, hogy átve-
gyék újjászületett ku' túrbázukat, 
A dolgozók megtöltötték a nézőteret. 
Nagy István elvtárs, a Városi Ta-
nács VB-ahiiíkhelyettese adta át a 
kultúrházat Újszeged dolgozóinak. 

— Az Októberi Forradalom tette 
lehetővé — mondotta a többi kö-
zött —, hogy most avatási ünnepet 
tartunk. Nevelje, szórakoztassa to-
vábbra is ez a kultúrház Újszeged 
dolgozó népét, f o rmá l j a az űjsze-
gedi nép gondolkodását 

Az űjszegedi dolgozók nevében 
Bódi elvlársnő, az űjszegedi párt-
szervezet t i tkára vette á t a Nagy 
Októbert Szocialista Forradalom 
t'szte'etére ,,November 7" kultúr-
háznak elnevezett otthont. 

Az ünnepség az Újszeged! Ken. 
der- és Lenszövő Vállalat kul túr-
copo r : jának mű sorá vaj folytató-
dott. 

A kultúrház vezetőjének, Héger 
Károly elvtársnak, szép tervei van-
nak. 

- Eddig nem tudturk komolyabb 
a XIX. kongresszus anyagának fel-, műsoros estet rendezni, mert kul-
dolgozásához uélkülözhetetleA > . , J. tárházon* elég xom, áilnjotbon 

szép és tiszta. A színpadot is rend. 
behoztuk. Tudunk komolyabb ebi-
adásokat rendezni. 

A kultúrháznak nagy nézőtere 
van, 530 ember számára elég, — 
Most, hogy kifestették, ragyogó 
tiszta minden. 

— *01ym, mint egy kisebb szín-
ház — mord ja Héger Károly elv-
társ. 

Az új.szegedi kultúrház ' ezután 
még kedveltebb tesz az űjszegedi 
dolgozóknak. Pár tunk és áltatnunk 
'gy gondoskodik a dolgozó népről, 
így segíti elő, hogy Újszeged lakói 
is ' hozzájussanak a kultúrához, a 
művelődéshez. A megúju ' t kultúr-
ház nagyban hozzájárul a dolgozók 
szocialista öntudatra való nevelt é. 
hez. Segít megvalósítani azt a je l . 
szót, amelyet a színpad homlokza-
t á r a írtak: ,,Kultúrával a szocinJ'x-
rnusért". 

Jutalmat kapnak 
a gyapotszedésben élenjáró 

úttörők 
A Járási Tanács meeőgazdaiügl 

osztálya jutalmai oszt ki a £va-
potszedésben legjobb eredméuvt 
elért általános iskolának. A jutal-
mak kőzött futball, térsasjáték, do. 
m'aó van. 


